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SPECIALE BEHANDELINGEN

  HYDRATING MASK EXTRA 15   ultra hydraterende masker 
15 EXTRA HYDRATING MASK is ontworpen om een 15 minuten wellness deksel geven
geeft flexibiliteit en hydratatie aan het haar. De bijzondere geur meloen verpakt in een
gevoel van extreme lichamelijke en geestelijke welzijn, het creëren van een moment van
ontspanning.
 gebruikswijze  : 15 EXTRA HYDRATING MASK moet worden toegepast op het haar
gewassen en plaats gedurende 15 minuten. Hiermee 3 verschillende
reconstructietechnieken. SOFT, met behulp van een warme handdoek NORMAAL met
behulp van de plaat en de folie, sterk met behulp van de plaat en de folie volgens de
werkwijze Emmediciotto
 pakket  :. tube van 250 ml en 1000 ml fles

 09 OUDE OPLOSSING 
Code van ontspanning voor moe en gestrest haar
Herijking van de oude ervaringen, Emmediciotto stelt een methode en een gebaar
passend onze tijd. Met extracten van natuurlijke materialen die het haar voorbereidt op het
hedendaagse leven.
09 OLD OPLOSSING is een crème gemaakt van natuurlijke stoffen beroofd van de
chemische agressieve : het resultaat is een uiterst lief, met een grote kracht van de
wederopbouw. Sinds de eerste toepassing haren lichter en elastiek eruit zal zien, zodat ze
langer lijken.
 wijze van gebruik  : 09 OLD OPLOSSING wordt verdeeld over de gehele lengte van het
haar om de structuur te reconstrueren, dan is het toepassen van het elke week krijg je een
prachtige prestatie. Ideaal voor het wachten:. De crème te bedekken met een badmuts te
passen en laat het gedurende 20 minuten onder een warmtebron
 pakket  :. 150 ml tube

 20 VOOR HOOFDHUID BEHANDELING 
masker voor de huid - voor en na kleur
20 VOOR BEHANDELING HOOFDHUID is een belangrijk masker op de huid. Het is een
spray die een onzichtbare film vormt op de huid en beschermt de hoofdhuid tegen irritatie
waardoor het fris en gehydrateerd, ideaal voor en na de kleur. 20 VOOR HOOFDHUID
BEHANDELING bevordert de balans van de technische werkzaamheden en herstelt de
natuurlijke balans.
 wijze van gebruik  : vóór de behandeling (kleur, permanent, enz...) spuit voorzichtig om
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de huid te beschermen tegen irritatie en na de behandeling toe te passen op gewassen
haar en laat gedurende 5 minuten om te kalmeren irritatie en rehydrateren de huid.
 pakket  :. glazen fles van 100 ml 
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